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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 334
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία
Τσουκαλά, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
13) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Γεώργιο Ντίνο, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Χρήστο Γούτο, 23)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27) Χρήστο Λαϊνά
και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 21444/5-072017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,3)
Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 4) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και 6) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ.Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 302 έως και 344 )
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Για το αντικείµενο: « Oικονοµική Ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων ∆ήµου Αιγιαλείας»
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό πρώτο (31ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών
επιχορηγήσεων :
- σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν
την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου,
- σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα καθώς και
- σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στους οικείους ∆ήµους για την πραγµατοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
- σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου , περιλαµβανοµένων
και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης
που λαµβάνουν.
Η απόφαση λαµβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν , που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το (1,5 % ) των τακτικών εσόδων του .
Σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Ν. 3852 /2010, προστίθενται αρµοδιότητες στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων υπό
τον τοµέα στ΄ (Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού) στο οποίο αναφέρεται: «Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου, καθώς και
όσων συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα
από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) των µελών του».
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 41 ν. 4129/13 «Σε περίπτωση που το
ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως , οι επιχορηγούµενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούµενων Φορέων του Προγράµµατος ∆ιαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι
οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 10
Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε µε το αρθρ. 16ν. 4305/2014»
Α. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Ανατολικής Αιγιαλείας ‘Ο
∆ΕΣΜΟΣ’ µε την 21157/17 αίτησή ζητά επιχορήγηση απο τον ∆ήµο
προκειµένου να διοργανώσει εθελοντικές αιµοδοσίες.
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Β. Ο Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Ελίκης – ∆ήµου Αιγιαλείας ‘ΙΩΝΕΣ’ µε την 5306/17 αίτησή ζητά επιχορήγηση από τον ∆ήµο
προκειµένου να διοργανώσει εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.
Κατόπιν των παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη :
1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06
2) το άρθρο 94 Ν. 3852/2010
3) την υπ αρ . 21157/17 αίτηση του συλλόγου ‘Ο ∆ΕΣΜΟΣ’ µε τον προϋπολογισµό των εξόδων .
4) την υπ αρ . 5306/17 αίτηση του συλλόγου ‘ΙΩΝΕΣ’ µε τον προϋπολογισµό των εξόδων
4) την υπ αρ. ΑΥ/17 της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου για την δέσµευση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σε σωµατεία».
εισηγούµαι :
1. Να εγκρίνετε επιχορήγηση 3.000 ευρώ στον Σύλλογο Εθελοντών
Αιµοδοτών Ανατολικής Αιγιαλείας ‘Ο ∆ΕΣΜΟΣ’ σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή
του.
2. Να εγκρίνετε επιχορήγηση 2.000 ευρώ στον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Ελίκης – ∆ήµου Αιγιαλείας ‘ΙΩΝΕΣ’ σύµφωνα µε το
πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του.
3. Την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 006736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σε σωµατεία»
σύµφωνα µε την ΑΥ των εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, για να δοθούν στους παραπάνω συλλόγους.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου κ. Αντιδηµάρχου, την πρόταση του ανεξάρτητου δηµοτικού συµβούλου κ. Γεωργίου Μεντζελόπουλου ο οποίος πρότεινε να δοθεί
στον πολιτιστικό σύλλογο «ΙΩΝΕΣ» το ποσό των 4.000,00€, είδε τις
υπ’αριθ.πρωτ. 21157/2017 & 5306/2017 αντίστοιχες αιτήσεις των παραπάνω πολιτιστικών συλλόγων µαζί µε τα θεωρηµένα καταστατικά και
λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά των, για οικονοµική ενίσχυση για το έτος
2017 και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 202 του
Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 38
Ν.4257/2014, τις υπ’ αριθ. Α-1139/ 2017 & A-1140/2017 Π.Α.Υ της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας για την δέσµευση της σχετικής πίστωσης, καθώς επίσης και το άρθρο 65 του Ν.3852/
2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική
συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ. 1) Παν. Μαρινόπουλου,
2) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου ( ο οποίος πρότεινε να δοθεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΙΩΝΕΣ» το ποσό των 5.000,00€), 3) Μιχ. Κωνσταντί4

νου,4) Χρ.Γούτου,5) Βασ. Τοµαρά, που καταψήφισαν το θέµα και 6)
Χρ.Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96
του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος, ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασ. Θ. Χριστόπουλος, 2) ∆ηµ. Μπούρδος, 3) Βασ. Ανδρουτσόπουλος & 4) Eυστράτιος Βαρδάκης, εποµένως κατά πλειοψηφία ,
Αποφασ ί ζ ε ι
1) Την επιχορήγηση του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ανατολικής Αιγιαλείας «Ο ∆ΕΣΜΟΣ» µε το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000,00€), σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. πρωτ. 21115/2017 αίτησή του και
τη διάθεση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε βάρος
του Κ.Α. 00-6736 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 για
την απόδοσή του στον ανωτέρω Σύλλογο, ως οικονοµική ενίσχυση για
το έτος 2017, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. Α-1139/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, &
2) Την επιχορήγηση του Πολιτιστικoύ & Μορφωτικού Σύλλογο
Ελίκης «ΙΩΝΕΣ», µε το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκδηλώσεων και τον προϋπολογισµό που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.πρωτ.5306/2017 αίτησή του και τη διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) σε βάρος του Κ.Α.
00-6736 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2017,για την απόδοσή του στον ανωτέρω Πολιτιστικό Σύλλογο, ως οικονοµική ενίσχυση
για το έτος 2017, σύµφωνα µε την αριθ. A-1140/2017 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
-Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ο επιχορηγούµενος σύλλογος οφείλει να
αναρτά στο Μητρώο Επιχορηγούµενων Φορέων του Προγράµµατος
∆ιαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε
µε το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014. (άρθρο 4 της Απόφασης ∆ιοικ.Μετ.&Η.∆.
∆Η∆/Φ.40/1057/14.01.2015 - ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 334 /2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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